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Kitört az idei nyár. Ebbıl sajnos egyelıre csak a változékony  
idıjárást, és a sok esıt érzékeljük. A nyarat csak a naptár mutatja,  
és az egy hétre esı metodista táborok száma. Ezek a számok  
idén is meggyızıek. Idén nyáron sem unatkozik az, aki 
esetleg kizárólag metodista helyszíneken tölti a vakációt!  
A sort június közepén a dombóvári gyerektábor és a szolnokiak  
közösségépítı zempléni kirándulása nyitotta. Megkíséreljük  
felsorolni valamennyi programot a teljesség igényével!  
Mindenkinek áldásos, lélekben meggazdagító frissítı 
nyarat kíván a MIX csapata!   

 

☼  Június 21-25. Napközis Gyerektábor (Dombóvár) 
☼  Június 22-24. Közösségépítı Ifi Kirándulás Óhután (szolnoki ifi) 
☼  Jún. 27 - júl. 4. Egyházzenei Tanfolyam (Kistokaj) 
☼  Július 1-4. Napközis Gyerektábor (Szeged) 
☼  Július 6-11. Tiszaliget Fesztivál – 14. Országos Családi Tábor 
☼  Július 12-17. Serdülı Csendesnapok Bózsván (nyíregyi körzet) 
☼  Július 19-22.  Országos Ifjúsági Csendesnapok (Piliscsaba) 
☼  Július 15-18. Zene- és bibliodráma Tábor (Kürtöspuszta) 
☼  Július 19-23. Gyermektábor (Györköny) 
☼  Július 21-30. Nyári Cserkésztábor (Tiszanagyfalu) 
☼  Július 22-25. Gyülekezeti Tábor Bodrogkeresztúron (szolnoki körzet) 
☼  Augusztus 2-8. Hitmélyítı Napok (Kismányok) 
☼  Augusztus 11-15. Ifjúsági Bevetés – Falumisszió (Döbrököz) 
☼  Augusztus 20-26. Napközis Tábor (Kürtöspuszta) 
☼  Augusztus 26-29. Roma Csendesnapok (Kürtöspuszta) 
☼  Augusztus 27-29. Közösségépítı Ifi Hétvége Isaszegen (pesti ifi) 
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ÉVZÁRÓ 

MMMMÁSKÉPPÁSKÉPPÁSKÉPPÁSKÉPP    HITTHITTHITTHITT............    
► SZTUPKAI KRISTÓF (SZEGED)  
 
 

 
Szegeden immár négy éve, hogy a tanévet egy közös évzáró ifjúsági órával 
fejezzük be. Az ötlet még Gergıtıl ered, aki ezt az együttlétet nagy közös 
evéssel álmodta meg anno, úgyhogy évrıl évre, a vizsgaidıszak, felvételik, 
érettségik, témazárók után csapunk egy nagy kollektív grillezést. Tavaly 
azonban Klaudia kedves meghívásának engedve egy különleges helyszí-
nen, a Tisza-parti nyaralójukban sütöttünk szalonnát. Emlékezetes este 
volt, rengeteget énekeltünk a tőz körül. Idén is nagy várakozással tekintet-
tünk az újabb folyó menti záró ifire, azonban közbeszólt a víz és mindany-
nyiunk nagy szomorúságára a Tisza szép lassan elöntötte a part menti 
üdülıt, így most a gyülekezetbe szerveztük az alkalmat. 
 
Istennek hála, sokan lehettünk együtt június 20-án, hiszen többekkel is -
akik egyébként már elszármaztak a napfény városából-, most újból talál-
kozhattunk. Klassz volt régiekkel, újakkal együtt lenni, beszélgetni az ud-
varon, és nem utolsó sorban finomak voltak a különbözı grill különleges-
ségek, melyeket Marcinak köszönhetünk, és a sütemények, melyeket a 
lányok hoztak. 

 
No, de „nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 
Isten szájából származik” (Mt 4,4). Az áhítaton arról hallottunk, hogy 
életünkben vannak olyan helyzetek, amikor szeretnénk igazi útmutatást 
kapni, hogy meglássuk mi a helyes, valóban Isten szerint való? Olyan élet-
helyzetek ezek, melyek abban különböznek a korábban átélt szituációktól, 
hogy, ami addig szilárd és megszokott volt az ember életében, az megvál-
tozik, véget ér és helyét a kérdıjelekkel teli jövı veszi át. A dolgok új meg-
világításba kerülnek, és a bizonytalanság félelmet és kétségbeesést szül. 
„Hogyan tovább?”, tesszük fel nagyon sokszor a kérdést, hisz tehetetlensé-
günkben csak azt látjuk, hogy nem tudjuk bebiztosítani magunkat. Ilyen-
kor kell elengednünk a dolgokat, bízva Isten további vezetésében. 
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Jókebedrıl volt szó, aki egy kis kosárban kitette kisfiát, Mó-
zest a sás közé a Nílus partján. Nagy lelki vívódások után 
halálra ítélt fiát nem tudta tovább rejtegetni, hanem letette 
a vízre a gyermeket, és bízott a hatalmas Isten gondviselés-
ében. Ezzel a cselekedetével pedig az Istennel való kapcso-
lata a biztonságból a bizalom mezejére lépett (2Móz 2:1-
10). Másképp hitt, mint bármikor azelıtt! Érezte, hogy itt 
nagyobb bizalomra van szüksége, mint korábban bármikor, 
hisz gyermeke életérıl volt szó. De Jókebed hitt és remélt, 
még akkor is, amikor nem tudta, hogy mi lesz mindennek a 
következménye. Isten pedig sokkal csodálatosabb módon, 
az anya reménységét is meghaladva rendezte el a dolgokat. 
 
Többen vagyunk így a szegedi ifiben. Olyan élethelyzetben, 
mely minden szempontból más, mint a korábbiak. Olyan 
élethelyzetben, melyben érezzük, hogy most valahogy más-
hogyan kell hinnünk, mint bármikor azelıtt; melyben tud-
juk, hogy mélyebb, ıszintébb bizalomra van szükség ré-
szünkrıl, mert a dolgok megváltoztak. Sokan végeztünk 
most gimiben, egyetemen az ifibıl, és szeptembertıl egy új 
korszak veszi kezdetét többünk életében. Sokan továbbta-
nulásban gondolkodunk, mások munkakeresésben vannak, 
Kati és Balázs kisbabát várnak, Marcsi Taizébe készül egy 
évre… 
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ÉVZÁRÓ 

Élethelyzetek, melyekben másképp kell hinnünk, mint korábban. 
Élethelyzetek, melyekben döntéseket kell hoznunk, utána pedig tel-
jes bizalommal kell reménykednünk az Isten hőségében, mint ahogy 
Jókebed tette. Azonban mindannyian tapasztaljuk és megéljük, hogy 
nem könnyő sem döntéseket hozni, sem a hit és bizalom útjára rá-
lépni, még akkor sem, ha tudhatjuk, hogy Isten mindig velünk van. 
Ezért fontos, hogy bátorítsuk és bíztassuk egymást különösen a ne-
héz, terhes idıkben, ahogyan Jónatán is elment az erdıségbe Dávid 
után, aki Saul gyilkos haragja elıl bujdosott. Jónatán tudta, ismerte 
barátja nehéz helyzetét. Megkereste, utánament és „erısítette az Is-
tenbe vetett bizalmát” (1Sám 23:16). Nagy érték a közösség, hogy 
tudhatunk egymásról és gondolhatunk egymásra! Ahol bátoríthatjuk 
egymást, hogy ne a körülményekre tekintsünk, ne a bizonytalan jövı 
kétségbeejtı képét lássuk, hanem „nézzünk    fel Jézusra, a hit szerzı-
jére    és beteljesítıjére” (Zsid 12:2). 

 
 Az áhítatot imakö-
zösségben fejeztük 
be. A személyes 
imádságok után a 
terv egy közös Mi-
atyánk volt, azon-
ban a zivatar egy 
pillanat alatt meg-
hiúsította ezt, úgy-
hogy az imát az 
imateremben kör-
ben állva fejeztük 
be. (Hála Istennek, 
hogy a grillezést nem 
mosta el az esı!) 
 
 
 

 
Bent aztán rengeteget énekeltünk, valamint felköszöntöttük a szüle-
tésnaposokat, és fájó búcsút vettünk Katitól és Marcsitól, akik jövıre 
más városban folytatják útjukat. Továbbá többen voltak, akik készül-
tek eljönni közénk, de nem tudtak itt lenni; nekik telefonba énekel-
ve adtuk tudtukra, hogy hiányoznak és gondolunk rájuk. Az esı pe-
dig zuhogott és csak nem akart elállni, úgyhogy a gyülekezeti pincét 
ideiglenesen biciklitárolóvá minısítettük át, hogy Gergı örömmel 
furikázhassa haza az ifitagokat! 
 
 
 

FOLYAMATOSAN VÁRJUK A 
NYÁRI IFI BESZÁMOLÓKAT!!! 
 

khaled@vipmail.hu 
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GITÁRMISSZIÓ 

IDÉN TAVASSZAL KEZDETT EL BEKAPCSOLÓDNI AZ ABONYI RO-

MA MISSZIÓBA SZÉNÁSI GYURI TESTVÉRÜNK, AKI A FIATALOK 
KÖZÖTT GITÁRTANÍTÁSSAL SZOLGÁL. A KÖVETKEZŐ SOROK-

BAN BENYOMÁSAIRÓL, ÉRZÉSEIRŐL, ÉLMÉNYEIRŐL OLVASHA-

TUNK. 
 

VVVVISSZAISSZAISSZAISSZA    AAAA    JÖVŐBEJÖVŐBEJÖVŐBEJÖVŐBE    
► SZÉNÁSI IMRE „GYURI” (ABONY, SZOLNOK)  
 
 
 
Mit is mondhatnék, mit is adhatnék ezeknek a srácoknak?! 
 
Egykori önmagam látom bennük azokban a nagyon izgalmas, 
felemelı 70-es években. Ami a zenei világot illeti, rendkívül po-
zitív, színvonalas volt ez az idıszak; a szőkebb-tágabb egziszten-
ciális helyzetem viszont annál nehezebb. Öten testvérek – apa 
nélkül –, egyedüli roma származású egy 42 fıs osztályban…  
 
Most itt, az abonyi roma gyerekek között, akarva-akaratlan párhuza-
mok sokasága tolul a szemem elé. Nézem szánalmas kis hangszerei-
ket, s újra megjelenik elıttem az én elsı magam készítette –csá-
kánynyélbıl és egyéb alkalmatosságokból összeeszkábált – gitárom. 
 

Az illúzióim már rég elvesztek; hogy 
én lehessek a Beatles, a Dire Straits, 
Santana vagy a Gipsy Kings második 
frontembere – nekik még biztos 
megvannak a hasonló álmaik. 
 
Vajon az útjaik merre viszik ıket?! 
 
Csillogó fekete szemeikben a maga-
mét látom, de vajon többre viszik, 
mint én? Milyenek az ı lehetıségeik? 
Több mint ötven év tapasztalatával 
sem lettem bölcsebb, hogy mit, ho-
gyan kellett volna másképp, jobban 
csinálnom. Isten útjai, idıszámolása 
annyira másak és meglepıek. 
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GITÁRMISSZIÓ 

Utólag látom csak, mennyire jó, hogy a vágyaim 
többsége nem teljesült, mert azok a képességeimbe, 
személyiségembe nem illettek volna bele. Annyit 
azért megértettem, hogy az ember útja bármilyen 
rögös, kacskaringós; Hazafelé visz. Talán nincs min-
dig siker, csillogás, a pénz se túl sok, sıt! 
 
De nincsenek érdekbarátok, drog, s a sztársággal 
járó egyéb veszélyek sem. Lehet viszont egy közössé-
gi élet Istennek, segítı, szeretı barátok (testvérek) 
egy jó gyülekezetben, ahol a lélek nyugalmat, erıt és 
sok, szebbnél-szebb dicsıítı zenét talál. 
 
Kívánhatnék többet, jobbat neki is? 
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KÖZÖSSÉG 

A KÖVETKEZŐ BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI IFI ZEMPLÉNI KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ KIRÁN-

DULÁSÁRÓL SZÓL, AMELY JÚNIUS 22-24. KÖZÖTT VOLT ÓHUTÁN.  
 

KKKKONCENTRÁLNIONCENTRÁLNIONCENTRÁLNIONCENTRÁLNI    EGYMÁSRAEGYMÁSRAEGYMÁSRAEGYMÁSRA    ÉSÉSÉSÉS I I I ISTENRESTENRESTENRESTENRE    
► KURDI BOGDÁN (SZOLNOK) 
 

 
 
 
A táborokról régen nem voltak jó tapasztalataim, szinte alig volt 
olyan, amirıl vidáman értem volna haza, szép élményekkel gaz-
dagodva. A gimnázium utolsó éveiben is már csak egynapos 
kirándulásokra mentem. 12. osztályban azonban rátaláltam a 
metodistákra, velük utaztam el márciusban a szegedi ökumeni-
kus táborba, ami rendkívül jó benyomást tett rám. Ezért vállal-
tam a zempléni kirándulást is. 
 
Az iskolai diáknapokra mindig busszal mentünk, ahol minden-
kinek megvolt az útitársa, csak nekem nem, mert nem voltam 
jóban az osztállyal. Itt azonban kocsikkal mentünk, és akárm-
ennyire is elviselhetetlen a természetem, kibírtuk az utat, és 
egészen összebarátkoztam addig csak látomásból ismert 
Mirjámmal. Ez a jó az Istenhívı emberekben, hogy barátságo-
sak, és mérhetetlen tolerancia van bennük! Én is ilyen szeret-

nék majd lenni egyszer. Az út egyébként 5 óra hossza volt, elvileg reggel 9-kor kel-
lett volna indulni, de közbejött pár dolog, és Újszászra is csak 40 perc késéssel ér-
tünk. Aztán még meg kellett állni vásárolni is meg tankolni, ha jól emlékszem Szol-
nokon, Szerencsen, Miskolcon (ennek késıbb lesz jelentısége). 
 
Mikor megérkeztünk, már elállt az esı is, ami utunk elején még mintha dézsából 
öntötték volna, úgy zuhogott. És kisütött a Nap, és már második nap nem is fáz-
tunk. Isten szeret minket, ezért jó idıvel áldott. 
 
Elsı nap még kicsit „iskolai táboros” hangulatom volt, megérkeztünk a szállásra, 
mindenki ment a dolgára, pakoltak, beszélgettek, stb., egyedül én nem tudtam mit 
kezdeni, nekem minden kész volt, de nem is voltam valami lelkes aztán. Mindenki-
nek volt párja, akivel játszott, volt aki sakkozott, volt aki zenélt inkább, vagy foci-
zott, csak én maradtam kinn egyedül. Kissé csalódott voltam emiatt, csak figyeltem, 
mi zajlik körülöttem, nem voltam része a dolgoknak, valami hiányzott. Ugyanez 
volt a többi táborban is, csak a szokásos üres hangulat. De aztán valami mégis más 
volt, megváltozott, mikor Lacival találkoztam. Már az elindított bennem egy jókedv-
processzt, hogy rám bízott egy feladatot, miszerint fel kellett hozni csomagokat a 
kocsiból a házba. Szeretem a harci feladatokat, mikor számít az izommunka, és jól 
esett, hogy gondolt rám, és hogy segíthettem! Aztán már másképp álltam a dolgok-
hoz, beálltam én is focizni, néztem a sakkot és szurkoltam, a pókerrel is megpró-
bálkoztam, bár még kicsit távol voltam az eseményektıl, idegennek éreztem a kör-
nyezetet, hiányoztak az otthoniak, sok volt az új ember, akiknek a nevét se tudtam, 
de legalább volt pár jó barátom, akikre mindig számíthattam, meg persze Isten is 
velünk volt. 
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KÖZÖSSÉG 

Elsı napi program volt az Activity, de abban nem akartam részt venni, 
és ki is vonultam a házból, hogy ne rontsam a többiek jókedvét kis fá-
sultságommal. Megkerültem a házat, kimentem a természetbe, hogy 
kicsit egyedül lehessek Istennel, és imádkoztam. Jól esett, hogy nem 
akartak rám akaszkodni, hogy jöjjek már vissza, játsszak én is, meg mi-
egyéb, hanem hagytak, mert arra volt szükségem. Aztán mikor már na-
gyon fáztam, vágytam rá, hogy visszatérjek a jó meleg szállásra, de nem 
mertem csak úgy visszamenni, mert mivel magyaráztam volna ezt a kis 
incidenst? A játéknak idıközben vége lett, a fiúk gyıztek (persze a lá-
nyok tagadnak!), és Noémi kijött kicsit levegızni, mikor megpillantott 
engem. Látta, hogy bajban (magam hülyeségének rabja) vagyok, ezért 
odajött hozzám, és próbált beszélni a hátammal, na jó aztán odafordul-
tam hozzá. Kiöntvén néki szívem minden nyőgét és nyilait, megköny-
nyebbültem, és tökjókedvrederültem. Akkor már vissza mertem menni, 
vele együtt, és kezdtem egyre jobban beilleszkedni.  
 
Nagyon nagggyon hálás vagyok Noéminek ezért, és Istennek is, hogy 
küldte eme Dobozy-lányt, hogy megvigasztaljon. Aztán még egy 
Dobozy-srác is jött, én aztán teljesen el voltam halmozva jó barátokkal, 
és annyira jó volt, de annyira!!! Minden problémáról hirtelen elvonták 
figyelmemet, és visszatérítettek az életbe. Ez valami fantasztikus érzés 
volt! Élményeim már-már fokozhatatlannak tőntek, mikoron egy 
mégvalami hihetetlenül feldobott: a LÁTHATATLAN SZÍNHÁZ. Errıl 
kép nyílván nincs, de próbáljátok elképzelni!  
 
Mindenki csak egyesével mehetett be, az elıadás kb. 5 perces volt. Ja 
igen, közben volt az Acticity. Mindenkire gondoltak, dicséret a szerve-
zıknek! Pont mire engem visszahoztak a halál árnyékából, akkor kerül-
tem én is sorra, nem is kellett várnom. Nagyon féltem, be kell valla-
nom férfiasan, velem sose volt ilyen, és ami történt egész nap, szinte 
még fel sem fogtam. Remegı lábakkal léptem fel a lépcsıkre, bennem 
mindenféle rossz elıérzet kavargott, aztán lelkészünket láttam, már 
valamivel könnyebb volt a keresztet hordanom (a kivégzıhelyre?). Az-
tán még félelmetesebb volt, hogy bekötötte a szemem, bár az meg-
nyugtatott, hogy amúgy sem látok valami élesen, így ebbıl biztosan 
nem lesz gond. Egy ilyen interaktív elıadás során bizony a „nézınek” 
is teljesítenie kell! Ahogyan az életben nem tudjuk elıre, mi történik 
velünk, Istenre kell bízni magunkat, mert ı vigyáz ránk, és látja vak 
utunkat, úgy az elıadásnál is rá kellett hagyatkoznunk az elıadókra, 
kik fogják a kezünket és vezetnek a sötétben. 
 
A történet nekem nem teljesen állt össze, de jobban a külsı impulzu-
sokra figyeltem, meg hát elıször sokként ért a dolog, így ki is esett em-
lékezetembıl. A téma nagyjából az volt, hogy Isten megteremtette 6 
nap alatt a mindenséget, Ádámot is. Mi voltunk Ádám. Aztán az iskolai 
életútról volt szó, az elsı szerelem (ekkor zenei aláfestésnek Peti áll a 
ház elıtt), aztán egy diszkóban voltunk, lökdöstek a cimborák 
(egyébként a Dobozy-szülık), majd lecsendesedett az elıadás, kicsit 
megpihentünk, és megálltunk egy pillanatra. Halk zene szólt, imádkoz-
tunk, és vártunk az Úrra. Egy kis pillanatig nem lehetett tudni, mi lesz, 
csak vártunk, és nem gondoltunk semmire, majd egyszer megölelt az 
Isten és adott enni (egy csokis cukorkát). Majd szép lassan kivezettek 
minket a szobából, és újra visszacsöppentünk a valóságba, ami hirtelen 
olyan durvának tőnt, de lassan csak felvettük azt a fajta életritmust is. 
 
 
  



 

 9999    

KÖZÖSSÉG 

Ahogy telt a nap, kezdett beteljesedni hiányérzetem is, hogy énekeltünk, volt 
közös étkezés és imádkoztunk együtt, egyszóval megvolt a vallásos jellege is a 
dolognak. És mint késıbb kiderült, nem csak nekem volt ennyire fontos, hanem 
miután a Nap lebukott, az éneklés nem akart abbamaradni, hajnalig fennvoltunk, 
és nagyon jól megvoltunk együtt, egy nagyon jó közösség! Hajnalig 
antisakkoztunk (francia sakk), és ebben igazán én voltam a nyerı, mert minél 
rosszabbul sakkozik az ember, annál jobb antisakkban. Ez már olyan 2-3 óra fele 
lehetett, én akkor mentem zuhanyozni, a többiek maradtak. Zsanett fızött pu-
dingot, csak tej nem volt, bár a szándék jó volt, de ehetetlenre sikeredett, de 
nem veszett kárba. Ez volt az antijutalom az antigyıztesnek. Ami végül mégsem 
került elfogyasztásra . . . 
 
Másnap reggel 8-kor volt ébresztı, és az igazán kitartó játékosok 4 órát aludhat-
tak mindösszesen, mégsem voltunk fáradtak! Legalábbis testileg nem, de mentá-
lisan én még nem nagyon fogtam fel az eseményeket. De készültek képek, az 
alapján elmesélem. A reggeli mindig finom volt, hiszen mindenki maga készíthet-
te el. Volt reggeli áhítat is, amit Khaled Laci tartott. Az elıadás témája a barátság, 
ezzel kapcsolatban olvasott nekünk igéket is, és volt egy kis memóriateszt is, hogy ki 
mennyi embernek a nevét tudja a jelenlevık közül. Ebben én az utolsók közt, míg 
Peti és Mirjám holtversenyben az elsı helyen végzett. A játék után mesélt nekünk 
Laci egy trükkrıl, hogyan bírjuk megjegyezni a neveket könnyen. A lényege a K-E-LL: 
Kapcsolni valamihez, Elismételni, Leírni (2x). Ezt begyakorolva volt aztán szituá-
ciós játék, hogyan ismerkedik meg két ember, hogy a neveket megjegyezzék ha-
mar. Aztán kis csoportokat alkottunk (én voltam a 2-es csapatban, pont mint Sze-
geden), és különbözı feladatokat kaptunk. Egyik volt az, hogy meg kellett nevez-
ni azokat a helyeket, ahol megálltunk az idefele vezetı úton. Azt hiszem Szolno-
kon, Szerencsen, Miskolcon, de már nem biztos. Aztán meg különbözı tárgyakat 
kellett összehordanunk, de az nem sikerült. A játékokon a gyıztes mindig 
vadászcsokit kapott jutalmul! 

Aztán szabad program volt, mindenki a maga útjára térhetett. A tábor alatt sike-
rült megtanítanom Kristófnak egy rövid dalt gitáron, azt gyakoroltuk most is, a 
sakk sem porosodott egy percig se, és a zongora is igénybe volt véve rendesen! 
Ebéd a kedvencem: rántott hús! Utána még maradtam gitározni egymagamban 
(szabad program volt), a nagy társaság után már vágytam kis egyedüllétre, meg 
arra, hogy kiélhessem gitártudásomat.  
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KÖZÖSSÉG 

Most már mind lelkileg, mind testileg (és gyomorilag) felkészültünk a nagy túrára: 
elindultunk megmászni a Zempléni-hegységet, hogy felérjünk a Regéci várba! Dél-
után fél 3 fele mentünk, oda is értünk fél 5-re, bár már nem a kezdeti létszámmal. 
Páran meghaltak az út harmadánál, ezért visszamentek a szálláshelyre pihenni. De 
mi tovább mentünk, és harcedzett veteránokat megszégyenítı vakmerıséggel küz-
döttünk az egyre meredekebb pocsolyás, hegyi ösvénnyel.  
 
Egyszer tévedtünk el az odaúton, de aztán tévelygések nélkül rohamoztuk a várat. 
Felérve csodálatos panoráma tárult elénk: a várral szemben egy szakadék, utána ha-
talmas sík, és már látszódtak a szlovák falvak! Itt aztán megindult a fotózkodás, de 
nem sokáig maradtunk, még vissza kellett érni, ugyanis program volt éjszakára! A 
hegyi terminátorokkal egy 4-es csapatot alkotva gurultunk le a hegyrıl, hazaérvén 
20 perccel korábban, mint a többiek (olyan másfél óra volt visszafele). Kristóf, Zsa-
nett, Bogdán (én) és Mirjám volt e négy nagy, kik halált megvetı bátorsággal rohan-
tak a veszedelmes erdıben. Jutalmunk az utolsó vacsora. Aztán elmentünk focizni a 
srácokkal, 10:7 arányban gyızött Dobozy Eda csapata. Visszamentünk, már éppen 
elkezdtünk volna egy Kent-Coupé meccset, mikor hirtelen felavatták az újoncokat: 
Regit és Katát. Az asztalnál ült mindenki, de lekapcsolták a világítást, és gyertyák ég-
tek, nagyon meghitt volt a pillanat, mikor kaptak egy-egy igét, koszorút a fejükre, és 
énekeltünk nekik közösen. 
 
Ezzel még nem volt vége, felavattunk aztán 3 hıst: Dobozy Petit, Borbíró Zolit és 
engem annak alkalmából, hogy betöltöttük a 18-at. Öreg korunk tiszteletére 18 pró-
bát kellett kiállnunk (minden évhez egyet-egyet). Az elsı mélyen megmaradt emlé-
keimben: egy lábon kellett szökdelni a ház körül egy teljes kört. Ez így önmagában 
nem lett volna gyilkos, de az az egy láb elıtte 10 km-t ment hegyen-völgyen keresz-
tül, aztán egy focimeccsen rúgta a bırt, ráadásul a ház is egy domboldalban volt, ami 
elég meredek volt fölfelé. Miután ez is megvolt, nem mertem belegondolni a többi 
próba nehézségébe, de szerencsére ennél már csak (fizikailag) könnyebbek voltak. 
Emlékezetes volt még, mikor Zolinak egy fáról kellett leszednie egy ananászt, egy 
másik eset, mikor pereceket kellett 2 méterrıl a másik szájába dobálni.  
 
Aztán volt olyan is, hogy a lányok találtak ki nekünk személyre szabott próbát: egy 
szerelmes verset kellett írni, megzenésíteni, és elıadni hangszerrel vagy énekelve. 
Nagyrészt Petire hárult minden feladat, Zoli írta a szöveget, én inkább rájuk hagytam 
a dolgot, szívügyekben nem vagyok jó. De hasonló feladat adódott, amibıl én is szí-
vesen kivettem részem: hármunk közül kettınknek táncolnia kellett lányokkal, én 
voltam a harmadik, aki meg játszott: egy keringıt. Huhuhuú, az mekkora volt, ez 
nagyon jól sikerült!!! 17 próbát túlélve az utolsó volt az elsı után legkegyetlenebb: 
leültettek minket a padra, és körénk győltek mind, hülyülésekkel, viccekkel, meg 
mindenféle módon nevettettek minket. A cél pedig, hogy fapofával tőrjük mindezt!!!  
 
Én estem ki legelıször, pedig én voltam a legidısebb. Kristófnak sikerült megtörni a 
jeget, hogy elröhögjem magam. Na, nem baj, végül is játék volt, de hát a többiek 
még versenyeztek! Mit kezdtem volna? Beálltam poénkodni én is! Egyiket sem sike-
rült mosolyra deríteni, de azért készültek vicces videók. Kristóffal eljátszottunk zon-
gorán egy dalt, mély beleéléssel. Persze egyikünk se értett a hangszerhez. Hanem 
egy elıre beprogramozott darabot játszott automatán a pianínó, mi pedig mővésze-
tet szimuláltunk. Aztán már csak táncoltunk ott helyben, jajj, az mekkora volt!!! És 
még ezzel a produkcióval sem sikerült megmozgatni az arcizmaikat, de hát ha ezzel 
se, akkor semmivel. Igazán jól telt az este, és persze megint fennmaradtunk hajnalig. 
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Következı nap mentünk haza. 8-
kor ébresztés, a különlegesség, 
hogy egy metodista blues számra 
(Wesley Blues). Én már kora reg-
gel lecipeltem a lányokat az emelet-
rıl: hátamra vettem Ninát (alias 
Szénási Fanni), és levágtattam vele 
az ebédlıbe. Délután Dobozy Eda a 
farizeusok kapcsán beszélt a válto-
zás lehetıségérıl, amely még a fari-
zeusok számára is adott volt (pl. 
Pál), pedig Jézus is keményen 
beszélt róluk. Nagyon jó elıadás 
volt, annyira tetszett, hogy beszél-
tünk kevésbé ismert személyekrıl 
is a Bibliából.  

 
Még volt egy ismertségi játék, amit szintén Eda tartott: mondott tulaj-
donságokat, és azok alapján kellett meghatározni, ki ez a személy közöt-
tünk. Hát én magamra alig ismertem, de igaza volt! És még sok érdekes 
dolgot megtudtunk egymásról. Hangulatos volt a reggel is, és már érezni 
lehetett, hogy egy közösség vagyunk, mindenkit beleszámítva, és a szere-
tet járta át a házat is, Isten szeretete. Délután indultunk haza, de elıtte 
még a nagy pakolásokban Edával és Lacival kiültünk a ház mögötti rétre 
beszélgetni, majd imádkoztunk közösen. Milyen csodálatos volt, bennem 
mély hatást keltett, hogy egy ilyen mozgalmas nap közben megálltunk 
egy pillanatra, pont ahogyan a láthatatlan színházban, és sokkal jobban 
tudtunk koncentrálni egymásra és Istenre is. Aztán visszatérve a többiek-
hez készült még egy csoportkép, de már indultak a kocsik. Még egy cso-
da volt utoljára: bár még visszamentünk az imaházba kipakolni, aztán haza-
vittük Botit is, mégis elértem még a buszom, ami nálam igazán ritka dolog. 

 
Összegezve és így utólag 
visszanézve szerintem 
minden tökéletes volt, 
szépen összekovácsolta a 
bandát a közös túra és a 
3 napos együttlét! Na-
gyon jól éreztem magam, 
és remélem a többiek is. 
Utolsó nap nem akartam 
elhinni, hogy már indu-
lunk is haza, és még így 
pár nap elteltével is na-

gyon hiányzik az egész tábor. Még szerencse, hogy a szolnokiakkal talál-
kozom heti 2x, egyébként nem bírnám ki, hogy ne utazzak le valakit 
meglátogatni! Hálás vagyok az Úrnak, hogy ilyen szép idıt adott nekünk, 
és vigyázott ránk az utakon. 
 
 
 
 

KÖZÖSSÉG 

Akik feljutottak a regéci várba (+ a fotót készítı Tóth Miri)Akik feljutottak a regéci várba (+ a fotót készítı Tóth Miri)Akik feljutottak a regéci várba (+ a fotót készítı Tóth Miri)Akik feljutottak a regéci várba (+ a fotót készítı Tóth Miri) 
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AZ A NAP! 

MMMMELYETELYETELYETELYET    AZAZAZAZ Ú Ú Ú ÚRRRR    RENDELTRENDELTRENDELTRENDELT............    
► JÓVÉR HENRIETT (SZOLNOK) 
 

 
„Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt,  

vigadozzunk és örüljünk ezen!” 
  Zsoltárok könyve 118,24 

 

Ez az a nap, amit évek óta vártam. Utoljára 2003-ban lehettem ott a 48 
órás dicsıítésen. Most végre újra vágyat éreztem arra, hogy ott lehes-
sek. Vártam 2010. június tizenkilencedikét. 
 
Ez volt az a nap, amikorra a „tudósok” rossz idıt jósoltak. És ez volt az 
a nap, amikor száz ágról sütött a nap. A Margitsziget szinte egésze le-
zárva az árvíz miatt… de mit nekem árvíz, szolnoki vagyok, és Isten is 
velünk van.  
 
Ez az a nap –a címben olvasható igeszakasz fogadott az atlétikai stadi-
onba érve, ezen túl pedig számtalan sátor. Itt lehetett böngészni az 
egyházi kiadók legújabb termékei közt, de lehetett tájékozódni a cigány 
missziós munkáról is (naná, hogy itt ebbıl sem volt, s nem is lesz gond). 
 
Ez az a nap. 2000 óta egy felekezetközi rendezvény neve, ahol nem 
számít, honnan jöttél (bár a belépésnél megkérdezik és feljegyzik), 
hány éves vagy, és mit teszel a hétköznapokban. Hogy magyar vagy, 
kínai, fekete a bıröd, hogy a hétköznapokban „csak” egy munkanélküli 
cigánygyerek vagy. Itt csak egy vagy Isten gyermekei közt, akik dicsıíte-
ni jöttek az Atyát!  
 
Ez az a nap, ahol láthatsz nagymamát, unokát, fogyatékos embert, apá-
cákat, lelkészeket –egyszóval embereket. Ez így nem is volna oly külö-
nös dolog. De hol van még egy olyan hely, ahol minden ember ugyan-
annak örül, boldog, és egy cél érdekében –Isten dicsıségére, Isten di-
csıítésére- győlt össze? 
 
Ez az a nap, ahol tényleg mindenkire gondoltak. Az idei –jubileumi- 
rendezvény a családot helyezte elıtérbe. Ezért volt külön sátor a gyer-
mekeknek Levente Péterrel, arcfestéssel, légvárakkal, a belépés elıtt 
lufival, a fiataloknak élı csocsó és kosárlabdameccs. A többieknek pe-
dig ott voltak a koncertek. Még mielıtt bárki egy átlagos koncert képét 
vetítené maga elé, kicsit átalakítanám az errıl alkotott képet. A színpad 
elıtti füves pályát ellepték a családok, akik plédekre heveredve ették az 
elemózsiát, amit otthon csomagoltak, és a gyepen a picik hancúroztak. 
Persze csak akkor, mikor nem a színpadon voltak fent –Pintér Béla 
ugyanis saját gyermekkórusát bıvítette akkorára az ott verbuvált kis 
csapatból, hogy ı maga nem nagyon fért már a pódiumon. Hatalmas 
sikerük volt. Ahogy a Nem adom fel nevezető formációnak is, amely 
egy fogyatékos, felnıtt emberekbıl álló dicsıítı csoport.  
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AZ A NAP! 

És mégis ez lett az a nap, amikor nem az övék volt a legnagyobb dicsı-
ség. Mindenki azért győlt össze, hogy hálát adjon annak az Úrnak, aki 
mindennapjaink fı mozgatója, s akinek életünk minden percében hálá-
val tartozunk. De errıl annyira könnyen elfeledkezünk. Aztán évente 
egyszer megállunk, és azt tesszük, amit tennünk kell. Köszönetet mon-
dunk. Pedig tehetnék bárhol, bármikor, amint a Zsoltárok könyvében 
is megtaláljuk: 
 
 

„Istenem vagy Te, azért hálát adok néked!  
Én Istenem, magasztallak téged.  

Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az İ kegyelme! 
 Zsoltárok könyve 118, 28-29 

 

 
 

 
Kérünk ne feledd el  

ezen a nyáron sem megújítani  
MIX elıfizetésed! 

 
A szerkesztıség 
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PRÉDIKÁCIÓ 

PPPPÜNKÖSDÜNKÖSDÜNKÖSDÜNKÖSD    
► SZABÓ ANDOR (DOMBÓVÁR) 
  
 
 
Kedves Testvérek! 
 
Ugye, tudjuk, a Pünkösd kettıs ünnep. Azon kívül, hogy már az Ószövetség-
ben is ünnep volt, egyrészt, a Szentlélek kiáradásának a napja, másrészt, aho-
gyan tanítjuk, az Egyház születésnapja. Mi inkább az elsı jelentéssel szok-
tunk foglalkozni, ahogyan Kodály Pünkösdölıje is kezdıdik: 
 

„A PÜNKÖSDNEK JELES NAPJÁN 
SZENTLÉLEK ISTEN KÜLDETÉK 

MEGERİSÍTNI SZÍVÜKET 
AZ APOSTOLOKNAK.” 

 
Igen, fölolvassuk a kettıs tüzes nyelvek történetét, és beszélünk arról, hogy 
amint azt Jézus megígérte, el is küldte a Vigasztalót. Ma nem ez a téma. Beve-
zetésül megemlíti az Ige a Szentháromság Isten valamennyi személyét, és 
szól zsidó emberekrıl, az elsı keresztyén gyülekezet megalakulásáról, vagyis 
a kezdetekrıl. 
 
Érdekes, hogy a textus elsı igeverse az elızı szakasz befejezı gondolata. 
„Tudja meg hát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a 
Jézust, akit ti keresztre feszítettet6ek, Úrrá és Messiássá tette!” Kedves testvé-
rek, ha Pünkösd van, ha más nap, ez az alaptétel. Nemcsak annyi, hogy İ Úr és 
Messiás, hanem mi a gyilkosai vagyunk. Ne tessék ezt elfelejteni. Mintha néha a 
gondolkozásunkból ezek a bibliai megállapítások, tények hiányoznának. 
 
Tehát az Útmutató (Losung) szerkesztıi aszerint ezzel kell kezdeni a mai 
igehirdetést, ami Igevers lehet számunkra fanfárszó, ünnepi kürtzengés is: İ, 
a Názáreti Jézus Úr és Messiás. „E szavak szíven találták ıket.”  
 
Testvéreim, hiszünk még ebben? Hogy ige Isten igéje, szava, üzenete szíven 
találhat embert. Mi azért vagyunk, lehetünk itt, mert valaha, egyszer – vagy 
talán többször is – ez megtörtént velünk. Sıt, ez kedves emlékünk. Igen, szí-
ven talált az ige, és aztán égett az elsı szeretet tüze bennünk.  
 
Hova tőnt a boldogságotok?” – kérdezi Pál a galáciaiaktól. Hogyan jöttünk 
ide 2010 Pünkösdjén?  Szeretnénk-e, hogy megérintsen, hasson az ige? A leg-
kisebb unokaöcsémet úgy hívják, mint engem. Amikor elıször együtt vol-
tunk, vagy kétéves volt, a társaságban odaszólt az édesanyja: Bandika. Mögöt-
tem voltak, nem is tudtam róluk, s abban a pillanatban azt hittem, Édes-
anyám szólít engem, mint 55 évvel ezelıtt. Szíven ütött a hang. 
 
Jézus rászól Magdalai Máriára a temetıben. Damaszkusz városkapuja elıtt 
megszólítja Sault. ”Jeruzsálem, Jeruzsálem” – a várost nem hatotta meg a 
keresı, a hívó szó. A hallásban a Szentlélek segít. A heti nagy vihar nem a 
Lélek zúgása volt. De van úgy, hogy szíven tud ütni, ha engeded. 
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PRÉDIKÁCIÓ 

„Mit tegyünk hát, testvérek?” A Cselekedetek könyve tele van ezzel a gyakor-
latias kérdéssel.. Mert nem elég a meghallás, az érzelem. Drága testvérem, 
utoljára mikor tettél meg valamit ez okból. Mert szíven ütött az ige. „Eredj el, 
és te is így cselekedjél!” – mondta Jézus. Ez ilyen egyszerő. És ne várd az ün-
nepet, az ünnep örömét, ha erre képtelen vagy., ha ezt nem akarod. Nagy baj 
van ezzel az elfogadó hallással, engedelmességgel és tettrekészséggel. 
 
Igeszakaszunk nagyon komolyan összeköti a bőnbánatot és a Szentlélek aján-
dékát. 11 éve vagyok Dombóváron, de nekem, az egy évtizeden át körzeti 
lelkésznek még senki se beszélt a bőneirıl. Van, ami izgat bennünket, köszö-
nöm is, hogy esetenként el tetszenek mondani. De hol a bizonyságtétel? 
Hogy szíven ütött az ige, hogy tenni akarok valamit, hogy bocsánatot kaptam.  
                                                                                              
„Mert nektek szól ez az ígéret és a ti gyermekeiteknek…” Talán ez a mai 
igénk legszebb mondata.  Hogy fáj az én szívem, mi mindent rontottam el az 
én gyereknevelésemben. De majd elmondom a lányomnak: „Bocsánat, van, 
amit rosszul tettem, bánt, hogy milyen kevés testi-lelki értéket, örökséget 
hagyok hátra, sokszor nem voltam jó példa, édes apa”. De ígéretem van, és 
ez az övé is, becsülje meg.  
 
Múlt vasárnap csodálkoztunk, hogy a Pünkösd elıtti vasárnapon Józsué vég-
rendelete, az ígéretek beteljesedése volt elıírva igehirdetésül. Most látjuk a 
kapcsolatot, az ünnep  elıkészítését. Ma így bíztat a mi Istenünk: „Tiétek az 
ígéret és gyermekeiteké” „Hiszel-e Agrippa király?” – kérdezte Pál, és  így kér-
dezlek én is benneteket, magunkat. Jiszünk-e még az Úristen ígéreteiben?   
 
„És azoké az ígéret , akik ma még távol vannak, de akiket elhív magának az 
Úr.” Kedves döbröközi testvérek, ez a zárómondat az idei Pünkösd aktualitá-
sa. Augusztusban, ha Isten engedi, a községünkben „bevetés” lesz, vagyis 
fiatalok jönnek ide egy hétre missziózni. Mert az ígéret a „távolvalóké” is. Az 
Apostolok cselekedetei címő bibliai könyv legfontosabb üzenete ez. Pál azt 
mondja az efézusiakank: „Közelvalókká lettetek”.      
 
Pünkösd általában májusban van. Amikor zöldül, nı a vetés. Nem véletlenül. 
„Jeruzsálemben „mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk” Ne legyen 
Pünkösd növekedés, szaporodás, gyarapodás nélkül! Várjuk Szentlelkedet, 
Uram! Ámen. 
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► GYURKÓ DONÁT (BUDAKESZI) 
 

 Jézus mondja: 
„Aki nem születik víztıl és Lélektıl nem mehet be az Isten országába.”„Aki nem születik víztıl és Lélektıl nem mehet be az Isten országába.”„Aki nem születik víztıl és Lélektıl nem mehet be az Isten országába.”„Aki nem születik víztıl és Lélektıl nem mehet be az Isten országába.”1 

 
 
1. Bevezetés1. Bevezetés1. Bevezetés1. Bevezetés    

 
A keresztségrılA keresztségrılA keresztségrılA keresztségrıl    

 
Az újjászületésnek, az Istennel való kapcsolat helyreállásának, Isten ke-
gyelmének Krisztusi jele a keresztség. Annak a külsı jele, szertartása, 
hogy az ember hisz és Jézushoz tartozik. „A keresztség beavatási szent-
ség. Megtisztít a bőnöktıl, Isten Lelkét adja, és felveszi a megkeresztel-
tet az egyházba. Az ısegyházban Jézus nevét felkiáltva kimondták a 
megkeresztelendı felett és ı megvallotta hitét: Jézus az Úr! A megke-
resztelt Jézusnak adja magát, Jézus tulajdona lesz, védelme alatt áll.”2 

Maga Jézus szerezte ezt a szentséget egyrészt a saját példájával, másrész 
a missziói parancs sürgetésével.3 Ennek a keresztségnek az elıdje, ıse a 
János szerinti keresztség, mely egy izraelita megtisztulási rítusnak te-
kinthetı. 
 
János keresztsége, bemerítése jelképes cselekedet volt, a teljes alámerí-
tés a Jordán vizébe azt jelentette, hogy az ember leszámolt egész addigi 
múltjával, életvitelével, még az addigi istentiszteleti módjával is. A meg-
térés hazatérés Istenhez. János keresztsége vízár, amely a régit maga alá 
temeti.4 A jánosi keresztség egyetlen feltétele az ıszinte bőnbánat. Víz-
zel való keresztség, mint a tőzzel és Szentlélekkel való keresztség elıké-
pe. Jézus keresztségénél „a vízbıl való feljövetel a lélek leszállásának 
pillanata, jelzi, hogy a lélek eljövetele nem a jánosi keresztség hatása.”5 
Maga János utal elıre Jézusra, aki majd tőzzel és Lélekkel keresztel. 
Jézus tehát aláveti magát János keresztségének, Stauffer szerint ezzel 
bekerül a Keresztelı tanítványi körébe.6 Az evangéliumok tanulsága 
szerint maga is keresztel, bár tanítása jelentısen meghaladja János taní-
tását. Jézus keresztsége az újjászületés fürdıje. 
 
A keresztség körül számos vita született az egyház kétezer éves története 
során. Különbözı vélekedések, gyakorlatok állnak fenn ma is. Nem célom 
minden vitát megoldani, vagy kimondani a „nagybetős” igazságot. A dolgo-
zatom célja a keresztség alapjának, a Jézus megkeresztelkedésére vonatko-
zó igeszakaszoknak a vizsgálata. Mi a különbség a négy történet között? 
Milyen kérdések vetıdnek fel, a különbözı kritikai elemzések kapcsán? 
Hogyan ábrázolják ezt a történetet a középkorban? Mi az ami átszőrı-
dött belıle a jelenkor mővészetébe is? És végül a kérdés, amiért egyálta-
lán érdemes volt a többit feltennem: mi a lelki tartalma, a mélyebb üze-
nete ezeknek az igeszakaszoknak, azaz mit üzen ma nekem?     
 

VVVVÍZÍZÍZÍZ    ÉSÉSÉSÉS L L L LÉLEKÉLEKÉLEKÉLEK    ÁLTALÁLTALÁLTALÁLTAL    ––––        
JJJJÉZUSÉZUSÉZUSÉZUS    MEGKERESZTELKEDÉSEMEGKERESZTELKEDÉSEMEGKERESZTELKEDÉSEMEGKERESZTELKEDÉSE        
AZAZAZAZ    EVANGÉLIUMOKBANEVANGÉLIUMOKBANEVANGÉLIUMOKBANEVANGÉLIUMOKBAN    ÉSÉSÉSÉS    HATÁSAHATÁSAHATÁSAHATÁSA    AAAA    MŰVÉSZETEKREMŰVÉSZETEKREMŰVÉSZETEKREMŰVÉSZETEKRE 
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2. Jézus megkeresztelkedése2. Jézus megkeresztelkedése2. Jézus megkeresztelkedése2. Jézus megkeresztelkedése – Saját fordításokSaját fordításokSaját fordításokSaját fordítások 
    
 Mt.3, 13Mt.3, 13Mt.3, 13Mt.3, 13----17171717. 
13Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé, Jánoshoz, hogy megkeresz-
telkedjen általa. 14De ı visszatartotta: „Nekem van szükségem arra, hogy 
megkeresztelj engem, és te jössz hozzám?” 15Jézus felelt neki: „Engedj 
most, mert úgy illik, hogy betöltsünk minden igazságot.” Akkor hagyta ıt. 
16Amikor megkeresztelkedett Jézus, azonnal feljött a vízbıl, és íme az egek 
megnyíltak és látta az Isten Lelkét lejönni, mint galambot, amely ıreá 
szállt. 17És íme hang szólt az egekbıl: „Ez az én drága fiam, aki kedves ne-
kem.” (akiben kedvemet leltem).” 
 
Mk. 1, 9Mk. 1, 9Mk. 1, 9Mk. 1, 9----11.11.11.11.    
9Történt azokban a napokban, hogy elment Jézus a galileai Názáretbıl és 
megkeresztelkedett a Jordánban János által. 10És azonnal, amint kiemelke-
dett a vízbıl meglátta az egeket felszakadva és a Lelket, mint ıreá szálló 
galambot. 11És hangzott az egekbıl: „Te vagy az én szeretett fiam, akiben 
gyönyörködöm.” 
    
Lk. 3, 21Lk. 3, 21Lk. 3, 21Lk. 3, 21----22.22.22.22.    
21Történt pedig, hogy miközben az egész nép megkeresztelkedett, Jézus is 
megkeresztelkedett és amikor(miközben) imádkozott, megnyílt az ég 22és 
leszállt rá a Szentlélek, testi ábrázat szerint, mint galamb és hang lett az 
égbıl: „Te vagy az én kedves fiam, akiben jó tetszésem volt. 
    
Jn. 1, 29Jn. 1, 29Jn. 1, 29Jn. 1, 29----34.34.34.34.    
29És másnap (Keresztelı János)látta Jézust amint felé közeledett és mond-
ta:”Lásd(íme) az Isten báránya, aki elveszi a világ bőneit.” 30İ az akirıl 
megmondtam: „Utánam jön egy férfi, aki elıttem lett(megelız engem), 
mert elıttem volt (elsı volt elıttem). 31És én nem ismertem ıt, hanem 
azért jöttem és keresztelek vízzel, hogy nyilvánvalóvá legyen Izráel elıtt.’ 
32És János tanúsította: „Láttam a Lelket, amely leszállt, mint galamb az ég-
bıl és megmaradt rajta. 33És én nem ismertem, hanem aki elküldött en-
gem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem, hogy ha valakire leszáll a 
Lélek és megmarad rajta, az szentlélekkel keresztel. 34És én láttam és tanú-
sítom, hogy ez az Isten Fia.” 
 
 
3. Hagyománykritikai elemzés3. Hagyománykritikai elemzés3. Hagyománykritikai elemzés3. Hagyománykritikai elemzés    
    
 Alapjában mind a négy szöveg ugyanazt a hagyományt dolgozza fel. Az 
elsı három hasonlósága miatt feltételezhetjük az azonos forrást. A beveze-
téstan megemlít egy bizonyos Q logion forrást, amely a szóbeli hagyo-
mányt jelöli. A szinoptikusoknál (Máté, Márk, Lukács) tehát feltételezhet-
jük ennek, vagy kifejezetten az ıs-Márknak a használatát. A keresztelés-
történet ennek szerves része, mély és általánosan elfogadott hagyomány-
rétegbe tartozik. A történet alapelemei Jézus megkeresztelkedésénél: a 
Jordán, Jézus „feljövetelénél” a megnyílt az ég, a Szentlélek, mint galamb 
szállt le Jézusra és hang hallatszott „Ez az én szeretett Fiam akiben gyö-
nyörködöm”(szándékosan használva a legnépszerőbb fordítását ennek a kije-
lentésnek). Ez a mondat mindenképpen ószövetségi idézet.  
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A Zsolt 2,7 parafrázisa lehetne: „Afiam vagy, ma adtam neked életet.”7 A leg-
több szakértı azonban egyetért abban, hogy ez az Ézsaiás 42,1 („Ez itt az én 
szolgám, akit támogatok, a válsztottam, akiben gyönyörködöm.”) szabad idé-
zése.8 Ezeket az elemeket János evangéliumában is felfedezhetjük, János sze-
mélyes bizonyságtételébe burkolva. Az alapelemek alapján összeállítható egy 
hipotetikus Q forrás: „Jézus elment a Jordánhoz, hogy János megkeresztelje, 
mikor feljött a vízbıl megnyíltak az egek és a Lélek Jézusra szállt galamb 
formájában, miközben hang hallatszott: „İ az én szeretett fiam, akiben 
gyönyörködöm.” 
 
Máté evangéliuma Jánost úgy emeli ki, mint aki felismerte Jézust és méltatlan-
nak tartja magát, hogy megkeresztelje ıt, ezt csak Jézus kifejezett kérésére 
teszi meg. Kifejezetten „látomásként” írja le (Márkot követve) az egek megnyí-
lását és a galambot, azt a benyomást kelti, hogy azt kifejezetten Jézus látta, 
viszont a hang hallatszott. A Keresztelı látszik itt mesternek. A keresztség Jé-
zus életének fordulatát jelzi. Máté híradása összetett, a történeti elemeket 
látomásos, apokaliptikus elemekkel keveri.9 Máté nem nagyon törıdik azzal, 
hogy mi megy végbe Jézus lelkében, nem mélypszichológiai elemzésre törek-
szik. Nyitottan hagyja a kérdést, hogy Jézus tudta- e vajon korábban, hogy İ 
az Isten fia.10 
 
Márk elbeszélésére jellemzı a rövid, tömör, tárgyilagos stílus. Ebbıl gondol-
ják a kutatók, hogy ez a szöveg a legrégebbi. Az elbeszélés a narratíva beveze-
tı szakaszához tartozik.11 Szinte csak a Q forrást tartalmazza. A többi evangéli-
umon érzıdik ennek az ismerete, sıt minden eleme megtalálható Máténál és 
Lukácsnál. 
 
 
 
 
 

Andrea del Veroccio Andrea del Veroccio Andrea del Veroccio Andrea del Veroccio 
(1435(1435(1435(1435----1488)1488)1488)1488)    

Jézus megkeresztelése 
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Lukács sajátos külsı nézıpontból írja le a történetet, ha lehet még tömö-
rebben, mint Márk. Megemlíti, hogy Jézus az egész néppel együtt keresz-
telkedett meg. „Jézus a tömegben, besorakozik a bőnösök közé.”12 Az ég 
megnyílása elıtt egyedül itt szerepel, hogy Jézus imádkozott. Jézus imája 
valószínőleg a liturgia, szertartás része, egyedül ebbıl vonhatunk le kö-
vetkeztetéseket arra nézve, hogy hogyan is zajlott a János-féle kereszt-
ség.13 Itt nincs külön utalás, jel arra, hogy az ég megnyílását és a galam-
bot csak Jézus látta volna. Lukács orvosi pontosságát érezhetjük a test 
szerint kifejezésben, amikor a galambot említi, így feltételezni engedi, 
hogy nem csak látomás volt, hanem valóban volt galamb. 
 
János leírása egészen különleges. İ bizonyságtételként adja Keresztelı 
János szájába a történetet, mint akinek kijelentette a Lélek. „Itt az Isteni 
szózatot János bizonyságtétele helyettesíti: nézzétek az Isten bárányát.”14  
A bárány, amnosz szó itt jelenthet fiút, az arámban ugyanis a bárány, fia-
tal kos szó fiút is jelent. Az Ézs 53,7 elnémuló bárány jut az eszünkbe. 
„Jézus Jordán melletti halála tette lehetıvé, hogy mi is meghalhassunk vele a 
kereszten.”15 Mintha János látta volna látomásként a Jézusra leszálló Lelket. 
János bemutatja Jézust, mint az antik drámában az egyik szereplı a fı-
hıst.16 Megerısíti, hogy valóban lehetett galamb, amit a Keresztelı jel-
ként értelmezett. Biztos azonban, hogy „a galamb jelképe nem Jánostól 
származik, mert ı egyáltalán nem használja késıbb a Szentlélek megjelölésé-
re.17 Sem a megnyílt ég sem a hang nem szerepel a bizonyságtételében. 

 

 
4. Nyelvészeti elemzés4. Nyelvészeti elemzés4. Nyelvészeti elemzés4. Nyelvészeti elemzés    
 
 Máté stílusa és szóhasználata jelentısen eltér a másik kettı szinoptikus 
evangéliumtól találkozunk itt, az evangélista saját anyagában, egy a Szent-
írásban máshol nem használt szóval, hapaxlegomenonnal is (διεκώλυεν).  
Jóval több részletet közöl, több bıvítménnyel látja el mondatait. Eltérés 
még a „kulcsmondatban”, hogy Jézus személyére a hang Máténál mutató 
(Οὗτός, illetve ἐν ᾧ) és nem személyes névmással (Σὺ, ill ἐν σοὶ) utal. Te-
hát azt mondja: „Ez az én szeretett fiam, rá hallgassatok” nem pedig „İ 
az én szeretett fiam, ıt hallgassátok”, ahogyan Márk és Lukács fogalmaz. 
Az ilyen és ehhez hasonló apróbb eltérések miatt lehet feltenni a kérdést: 
Máté evangéliuma ugyanazt a forrást, a hipotetikus İs-Márkot dolgozza 
át, vagy ugyanazokat az eseményeket írja le Márktól és Lukácstól függetle-
nül a saját szavaival? 
 
Ha a stílusjegyeket figyeljük a négy szövegnél, kétségtelenül kitőnik Márk 
és Lukács szövegének rövidsége. Márk szövege a legegyszerőbb, az evan-
gélista kedvenc siettetı szavával az εὐθὺς-el. Kevés benne a bonyolult 
igealak, közkelető particípiumokat használ (ἀναβαίνων, καταβαῖνον ) 
 
Lukács szövegváltozata sem sokkal hosszabb és bonyolultabb és bár a 
szöveg súlypontja, utolsó mondata teljesen megegyezik Márkkal, a törté-
net bevezetése más, bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket és mondatszer-
kezetet használ. Például a megkeresztelkedés kifejezése egyszerően Pasz-
szív Indicativus Aoristos Márknál (ἐβαπτίσθη), míg Lukács Passzív Aoristos 
Participiumot használ (βαπτισθέντος). Lukács többször használ bonyolul-
tabb Infinitivusokat is (καταβῆναι). A mennyei hang leírásánál Lukács Ac-
cusativus cum Infinitivo-t használ (φωνὴν … γενέσθαι), amely egyértelmő-
en jelzi, hogy jártasabb a görögben, mint Márk. 
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János evangéliuma totaliter aliter. Stílusa kevert. Használ bonyolult alakokat, de 
hiányosan Például Accusativus cum Infinitivo Infinitivusát lehagyja a galambként 
leszálló léleknél. Szóismétlésnél még az alakot sem változtatja meg (kétszer is 
καταβαῖνον) Több összevonást használ, amely hétköznapibb görögséget feltételez, 
mint Lukácsé (pl. καὶ+ἔγὼ). A teljesen más mondanivaló megindokolja ezt, de 
valószínőleg szándékosan használ hétköznapias görögöt. A 34. versben a lát-
ni(ἑώρακα) és bizonyságot tenni(µεµαρτύρηκα) igék perfektumban vannak, amely 
külön jelentéstartalommal bír. A görög perfektum a múltban lejátszódó, de a je-
lenben is érvényes cselekvésre utal. Azt jelenti tanúsítom, amit látok, láttam.18 
Magyarban ezért csak úgy lehet visszaadni, hogy „láttam és tanúsítom(azt amit 
láttam)”. Az adott szövegek alapján János stílusa nem olyan nehézkes, mint Márk, 
de nem is olyan feszes, mint Lukács. 
    
    
5. Alapvetı kérdésekAlapvetı kérdésekAlapvetı kérdésekAlapvetı kérdések    
    
5.1. Tényleg így történt?5.1. Tényleg így történt?5.1. Tényleg így történt?5.1. Tényleg így történt?    
    
Az evangéliumok elbeszéléseinek történeti igazságtartalmát illetıleg különbözı felte-
vések léteznek. Benedikt Schwank foglalja össze négy pontban ezeket: 
 
1. A történeti Jézus felkereste a Keresztelıt, ez a történeti valóság. A keresztelı-
déskor lejátszódó természetfeletti esemény, epifánia a korai egyház teológiai ér-
telmezése, mely Jézus keresztelését ószövetségi jövendölések beteljesülésének 
tekintette. Ezzel ki is küszöbölték a botrányt, hogy Jézust ember keresztelte meg. 
 
2. Keresztelkedésekor a történeti Jézus természetfeletti, lelki élményben része-
sült, amelyet késıbbi beszámolók a megnyíló ég a leszálló galamb és az égi hang 
képeivel tettek érzékletessé. a legrégebbi beszámoló (Mk 1,10) ezt támasztja alá. 
 
3. Jézus keresztsége során Jézus és a Keresztelı részesült természetfeletti élmény-
ben. a)Ezt a kétoldalú tényleges élményt az ısegyház és az evangélisták szabadon 
és különféle módokon mutatták be. b)A János evangélium szó szerint közli a Ke-
resztelı tanúságát. 
 
4. Jézus keresztségének eseményekor ı, a keresztelı és az egész sokaság is része-
sült a természetfeletti élményben. A nép bőne abban áll, hogy Isten e tanúbizony-
ságának nem adott hitelt. (61-62) 
 
A szinoptikusok egyértelmően a 4. megoldás ellen szólnak, a messiási titok felfe-
dése ugyanis fokozatosan történt. A negyedik megoldással a János-evangéliumon 
belül sem egyeztethetıek össze a Keresztelı szavai. Az elsı és második megoldás 
ellen szól az a mód, ahogyan az elsı tanítványok a Keresztelı útmutatása alapján 
a Jordán völgyében megtalálják a Jézushoz vezetı utat.  Jézus tanítványai a Jor-
dánnál kapták elhívásukat. A 3. megoldás ellenvetése: A Keresztelı miért kérdez-
teti meg a börtönébıl, hogy Jézus-e az eljövendı? A 3 b)-t el kell tehát vetnünk.19 
Keresztelı János kérdését úgy is értelmezhetjük, hogy hiába élte át a keresztelés-
élményét, ı is lépésrıl lépésre jutott elıbbre a hitben. A 3a) alapján tehát a Ke-
resztelı tanúbizonysága az ısegyház hagyománya, melyre a jánosi teológia nyom-
ja rá a bélyegét. 
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5.2. Szüksége volt Jézusnak a keresztségre?5.2. Szüksége volt Jézusnak a keresztségre?5.2. Szüksége volt Jézusnak a keresztségre?5.2. Szüksége volt Jézusnak a keresztségre?    
    
A Máté által, a 15 versben említett párbeszéd Jézus és János között, azt su-
gallja, mintha Jézusnak nem lenne szüksége a keresztségre. Erre kérdez rá a 
zsidó Trüphón is Jusztinosz mártír egyik dialógusában. Miért van szüksége 
Jézusnak a Szentlélekre, ha egyszer elıbb volt mindennél? Nagyon fontos ez 
a kérdés. A gnosztikusok ugyanis ezt a pillanatot a testi és lelki Jézus találko-
zásának tartották, amely után Jézus megszőnt test lenni. Itt kapcsolódik be a 
adoptiánus és arminiánus eretnekség is, melyek erre a kérdésre azt a választ 
adják, hogy ez volt a pillanat, amikor Isten örökbe fogadta, elfogadta Jézust. 
Így támasztják alá, hogy Jézus végül is nem Isten.  
 
A kiváló ószövetséges, Oscar Cullmann rendkívül jó magyarázatot kínál erre 
a kérdésre: „Jézus megkeresztelése pillanatában értette meg küldetését, az 
Isten szolgája (Ebed Jahve) küldetést. Az isteni szózat közli vele: nem saját 
bőnöd miatt kell megkeresztelkedned, hanem az egész nép bőne miatt. Így 
értendı a Mt 3,15 teljes igazsága. Itt értette meg Isten üdvtervét. Innentıl 
kezdve Jézus számára csak egy keresztség létezett, az ı halála.”20 Máté egysze-
rően kizárja azt, hogy Jézus metafizikailag mássá vált volna a keresztség által, 
mint aki volt elıtte. Máté szempontjából a megkeresztelkedés története tisz-
tán krisztológiai igeszakasz.21 Isten a keresztség pillanatában közvetlenül be-
szél a Fiához. Márknál és Lukácsnál „te” és „benned” szerepel.  
 
A keresztség Jézus életének fordulatát jelzi.22 Azt jelenti, hogy Jézus a vég-
idıkre várt megmentı. Jézus messiási felszentelése, fiúvá fogadása ez az ese-
mény. Gnilka egyértelmően kizárja, hogy ez Jézus személyes élményének 
visszhangja lenne, amit megosztott a tanítványokkal. Egyértelmően az ıske-
resztények tudatos teológiai szerkesztésének eredménye.23 Apokaliptikus 
meghívási elbeszélésnek tekinthetı, mely egyértelmővé teszi a Messiás eljö-
vetelét. A jánosi keresztséget ettıl fogva a keresztény, jézusi keresztség váltja 
fel.24 Jézus a vízbıl és Lélekbıl való újjászületés ısképe,25 értünk veti alá ma-
gát a keresztségnek. Az İ keresztsége a mi keresztségünk kezdete – írja Szent 
Atanáz.  

 

 
    

Jézus megkeresztelésének Jézus megkeresztelésének Jézus megkeresztelésének Jézus megkeresztelésének 
ábrázolása festett ábrázolása festett ábrázolása festett ábrázolása festett     

üvegablakonüvegablakonüvegablakonüvegablakon    
GLORIA DEI LUTHERAN CHURCH 

DOWNERS GROVE, ILLINOIS, USA 
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5.3. Csodás események: megnyílt ég, galamb, égi hang5.3. Csodás események: megnyílt ég, galamb, égi hang5.3. Csodás események: megnyílt ég, galamb, égi hang5.3. Csodás események: megnyílt ég, galamb, égi hang    
    
Az apokaliptikus elhívás-történetekre jellemzıek a képi hasonlatok, és pon-
tosan a természetfeletti képek teszik kifejezıbbé a történetet. Az ég megnyí-
lása apokaliptikus cselekedet. Ézs 63.19b ezt várja: „Bárcsak szétszakítanád 
az eget és leszállnál!” Fontos kérdés, hogy a Lélek galamb alakjában szállt le, 
vagy a Lélek, úgy, mint a galamb. Nem azt akarja itt kifejezni a Biblia, hogy a 
lélek galamb alakú, inkább az esemény kézzelfoghatóságát jelzi ezzel.  
 
A galambhoz hasonlítás nem a minıségi értelem kifejezésének utólagos hoz-
zátoldása. A lélek mint galamb, apokaliptikus horizontot jelöl.26 A galamb ısi 
jelkép, Izraelt is jelképezi, itt azonban nem errıl van szó. A Lélek láthatatlan, 
jóllehet nem észrevehetetlen. Nem tudjuk miért galamb.27 A galamb lebegé-
se, mintegy Isten Lelkének a lebegése a vizek felett(Gen1,2). „Ez a Lélek Jé-
zusban van, akivel a teremtés új kezdetet vesz.”28 Noé galambjára is gondol-
hatunk. A Lélek leszáll rá (eisz auton).  
 
A Lélek láthatóvá vállása Jézusra nézve fontos, aki a lélekhordozó, İ az aki-
ben Isten Lelke van.  A látomás hangélménnyel is jár. A Gen 15,4-ben ill. 
Dán, 4,31-ben találunk rá párhuzamot. A Bath-qol, a mennyei hang a prófé-
cia nem teljes értékő közvetítıje, egy adott személy üdvösség ígéretét közli 
az apokaliptikus elhívás-történetekben. Itt azonban másról van szó. Isten 
maga beszél a Fiával. A személyes kapcsolat abszolút kifejezıdése itt a meny-
nyei hang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A megkeresztelés A megkeresztelés A megkeresztelés A megkeresztelés     
pillanata egy illusztrátor pillanata egy illusztrátor pillanata egy illusztrátor pillanata egy illusztrátor 

szemévelszemévelszemévelszemével    
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Minden kedves olvasónknak  
kellemes nyarat kívánunk! 

 
„Tegyetek tanítvánnyá  

minden népet!” 
Mt 28,19 
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